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Justitiedepartementet 
 
 
 

Remiss av SOU 2021:49 Kommuner mot brott 

Betänkandet Kommuner mot brott (SOU 2021:49), av utredningen om 
kommunernas brottsförebyggande ansvar, har inkommit från 
Justitiedepartementet till Huddinge kommun för yttrande.  

Utredningen har haft i uppdrag att beskriva och analysera verksamheter inom 
kommunerna som kan bidra till det brottsförebyggande arbetet, föreslå hur ett 
lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas och 
vilka verksamheter som bör omfattas av ett sådant ansvar samt lämna förslag som 
bidrar till att kommunerna på ett effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det 
brottsförebyggande arbetet. Utredningsuppdraget ingår i regeringens 34-
punktsprogram mot gängkriminalitet. 

Av utredningens direktiv framgår att uppdraget inte är att överväga om det 
kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete ska lagstadgas utan att 
överväga och föreslå hur ett sådant lagstadgat ansvar bör utformas. 

I Huddinge kommun bedrivs redan ett aktivt brottsförebyggande arbete och den 
föreslagna lagens krav är i många avseenden redan uppfyllda. Huddinge kommun, 
Polisområde Stockholm Syd och Södertörns brandförsvarsförbund har ingått en 
samverkansöverenskommelse för år 2021 – 2022. Syftet med samverkan är att 
utifrån den lokala lägesbilden gemensamt utveckla och stärka arbetet som rör 
parternas ansvarsområden. Parterna ska skapa och upprätthålla 
samverkansstrukturer samt samordna sina resurser genom att skapa effektiva, 
samtidiga och enhetliga insatser utifrån prioriterat fokusområde för samverkan. 
Målet med samverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten i Huddinge 
kommun. Kommunen har också utvecklat ett platssamverkansarbete inom ramen 
för föreningen Samverkan Huddinge, där flera fastighetsägare är aktiva. 
Utredningen redogör bland annat för BID-liknande strukturer och i detta 
sammanhang skulle det vara välkommet med ett tydligare regelverk nationellt 
som främjar och driver fram platssamverkanslösningar. 

För den ekonomiska kompensationen för utökat kommunalt ansvar föreslår 
utredningen anslag via den kommunalekonomiska utjämningen och 
ersättningsmodellen för krisberedskapsarbetet. Huddinge kommuns syn på detta 
dels att det är viktigt att undvika projektbaserade lösningar till förmån för 
långsiktiga modeller, dels att själva ersättningsmodellen behöver förtydligas och 
inte begränsas till krisberedskapsinsatser. 
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När det gäller polisens roll är Huddinge kommun medveten om de begränsade 
resurserna för myndigheten i stort, men vill understryka att ett framgångsrikt 
arbete förutsätter en mer lokalt närvarande polis i våra kommuner. 
Med anledning av att det i Huddinge kommun redan bedrivs ett aktivt 
brottsförebyggande arbete i samverkan med flera olika aktörer ställer sig 
kommunen därmed positiv till utredningens förslag i sin helhet.  
 

För Huddinge kommun 
 

Daniel Dronjak (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 29 oktober 2021
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